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Ogłoszenia

duszpasterskie

► Osoby pragnące sprawdzić ostrość widzenia mogą zrobić bezpłatne badania wzroku w NZOZ w Rydułtowach przy Strzelców Bytomskich 11 dnia 20 marca od godz. 14.00 Możliwość zakupu okularów w promocyjnych cenach. Przed badaniem należy się zarejestrować, szczegóły znajdziemy w gablotkach

►W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła: Jolanta Wichary
PONIEDZIAŁEK i CZWARTEK 8.00 — 10.00 i 17.00 — 19.00
WTOREK i ŚRODA 17.00 — 19.00
W piątek i sobotę kancelaria jest nieczynna. Kontakt: 32 4 5 7 8 5 6 1 w c w n . 1 0 4

GODZINY URZĘDOWANIA
KANCELARII PARAFIALNEJ

nr 11

11 - 18. III.2018 r.

►Serdecznie witamy w naszej parafii ks. Włodzimierza Rosołowskiego, który przed kościołem poprosi
o wsparcie na budowę kościoła w Lwowie Sichowie, dziękujemy za wygłoszone Słowo Boże
►Zapraszamy dzisiaj na kolejne Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 15.45
►W tym tygodniu w naszej rekolekcje wielkopostne będą przeżywali uczniowie szkół z terenu
naszej parafii w poniedziałek i wtorek gimnazjaliści a od środy do piątku uczniowie szkół podstawowych. Msza szkolna w piątek zostanie odprawiona w ramach rekolekcji o 9.30 i 11.00.
►W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się Krąg Biblijny. Tematem jest: „Pobyt
Izraelitów na pustyni”.
►Zapraszamy na parafialny kurs lektorów i psałterzystów w poniedziałek o godz. 18.45 do
Domku Maryi.
►W czwartek 15-go marca po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie Akcji Katolickiej
do Oratorium św. Józefa
►W III piątek czcimy Boże Miłosierdzie, po porannych Mszach odmówimy Litanie do Miłosierdzia
Bożego, a o godz. 15.00 Koronkę. Wieczorem o 17.15 nabożeństwo Drogi Krzyżowej z modlitwą
za zmarłych, zalecki można składać w zakrystii. Zachęcamy do zyskania odpustu zupełnego w
ich intencji i pozostania na Mszy świętej, po której będzie miało miejsce kolejne czuwanie modlitewne Wieczór z dekalogiem – w programie konferencja, Adoracja Najświętszego sakramentu,
modlitwa i śpiew.
►Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odbędzie się w sobotę o godz. 10.00
►W najbliższą sobotę modlitwę różańcową o godz. 7.30 poprowadzą Róże Różańcowe nr 31-35
►W sobotę między godz. 16.00 a 16.45 zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, w
tym czasie okazja do spowiedzi
►Sobotnia wieczorna Msza święta o godz. 17.00 zostanie odprawiona w intencji zmarłych zalecanych. Zalecki można składać w zakrystii ich odczytywanie rozpoczniemy o 16.45
►Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby naszej archidiecezji.
► W przyszłą niedziele zapraszamy o godz. 15.30 na Adorację Krzyża w wykonaniu Chórzystów
Towarzystwa Śpiewaczego „Cecylia” a następnie Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym
►Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta odbędzie się w piątek 23 marca po wieczornej Mszy
świętej. Dziękujemy wszystkim Parafianom uczestniczącym we wczorajszej plenerowej Drodze
Krzyżowej na Kalwarii Pszowskiej.
►Informujemy, że wielkopostny dzień skupienia dla samorządowców odbędzie się w 24 marca w
sobotę przed Niedzielą Palmową w Kokoszycach, serdecznie zapraszamy władzę miasta i radnych.
►W Oratorium św. Józefa można dokonać rozliczenia podatkowego. Dyżur pełni Pan Grzegorz Krajczok we wtorki i piątki od godz. 8.30 - 9.30. Panu Grzegorzowi dziękujemy za dyspozycyjności i poświęcony czas.
►W Domku Maryi można nabyć Paschaliki Wielkanocne oraz inne świece Wielkanocne, dochód ze
sprzedaży jest przeznaczony na działalność charytatywną Caritas Polska.
►Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Miarki informuje, że w sekretariacie szkoły trwają
zapisy na rok szkolny 2018/2019r do: klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego, klasy IV sportowej o profilu: dziewczyny/kolarstwo; chłopcy/piłka nożna.
Dyrekcja oraz Nauczyciele zapraszają także przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na
45
Dzień Otwarty, który odbędzie się 13.03.2018r. o godz. 14 .
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Tygodnik informacyjny parafii pw. Św. Jerzego w Rydułtowach.
http://www.swjerzy-rydultowy.wiara.pl
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V NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU
Soren Kierkegaard, słynny duński filozof, często powtarza): „Nieważne jest, czy Bóg istnieje. Najważniejsze, czy jest miłością”. Dzisiejsza liturgia słowa z całą mocą pokazuje nam, że jest On samą Miłością!
Apostoł Paweł mówi o Bogu bogatym w miłosierdzie, który obdarza nas swoją łaską, a św. Jan jednym
zdaniem o Bożej miłości objawionej w Synu streszcza całą historię zbawienia rozpoczętą w dziele stworzenia. Doświadczając tak wielkiej łaski, uczymy się od Stwórcy, jak mamy miłować Jego i siebie nawzajem. W Chrystusie objawia, że miłość to bezinteresowny dar z samego siebie dla dobra tego, kto jest nią
obdarzony. Doświadczanie takiej miłości i zarazem ofiarowanie jej innym rodzi w sercu człowieka prawdziwą radość.
(Od Słowa do Zycia)

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Chwała Tobie, Królu wieków.
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
EWANGELIA

J 3.14-21

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony.

+ Słowa Ewangelii według św. Jana. Jezus powiedział do Nikodema: "Jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na
świat po to, aby świat potępił, ale po
to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już
został potępiony, bo nie uwierzył w
imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej
umiłowali ciemność aniżeli światło: bo
złe były ich uczynki. Każdy bowiem,
kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do
światła, aby nie potępiono jego
uczynków. Kto spełnia wymagania
prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu".
—Oto słowo Pańskie.

P O R Z Ą D E K

N A B O Ż E Ń S T W 11 - 18. 03. 2018 r.

NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU - LAETARE
11.03. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Krystyny z okazji 60 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Te Deum
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Grzegorza Krajewskiego z okazji 75
rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od żony i córki.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Urszuli Kopka w kolejną rocznicę urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Teresy z okazji 80 rocznicy urodzin jako
podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny. Te Deum
15.45 G o r z k i e ż a l e z k a z a n i e m p a s y j n y m .
16.30 Msza św. w intencji rocznych dzieci: Patrycja Robak, Jakub Witkowski, Piotr Helis, Karol Jordan, Filip Kąkol, Oliwier Wydra, Emilia Miczek, (Zuzanna Cieślik, Dominik Krawczyk, Hanna i Gabriela Pacynko ).
18.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Bernadety z okazji 70 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny oraz za ++ męża Henryka i rodziców z obu stron. Te Deum
PONIEDZIAŁEK
12.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za + Annę Kocjan.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Jadwigę i Franciszka Grabowskich, dzieci Jana i Jerzego, Elżbietę i Józefa Otlik.
2. Za + męża Józefa Jona we wspomnienie urodzin.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Wincentego Krajczok.
2. wolna intencja …………..
WTOREK
13.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za + Józefa Dembczyk w kolejną rocznicę śmierci.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Jerzego Adamczyk, rodziców z obu stron, siostrę zakonną Marię Sielską.
2. wolna intencja…………
18.00 Msza św. św. koncelebrowana:
1. Za ++ Dorotę i Jana Hudek
2. Za + ks. Henryka Groborz, ojca Edmunda.
ŚRODA
14.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za ++ Agnieszkę i Józefa Święty we wspomnienie urodzin.
8.00 Litania do św. Józefa i koronka do Miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana
1. Za + Damiana Brzezina w rocznicę śmierci.
2. wolna intencja…………
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Za + Stefanię Kocjan, jej ++ rodziców Stefana i Augustynę Kocjan, brata Henryka.
2. Za + Gertrudę Twardzik w 5 rocznicę śmierci, męża Joachima.

CZWARTEK
15.03. 2018 r.
6.30 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. Za ++ Anastazję i Teofila Jeszka ++ rodziców i dziadków.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana: 1. Za Ojczyznę, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, Radio
Maryja, jego Założyciela i współpracowników oraz za żyjących i zmarłych ofiarodawców.
2. Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Świtula.
18.00 Msza św. koncelebrowana:
1. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Danuty z okazji 60 rocznicy urodzin jako podziękowanie za odebrane łask z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
Te Deum
2. Za + Henryka Habram, żonę, syna i rodziców.
PIĄTEK
16.03. 2018 r.
6.20 Godzinki o Męce Pańskiej.
7.00 Msza św. szkolna: Za + Ludwinę Doleżych i Genowefę Tomiczek.
8.00 Koronka do miłosierdzia Bożego
8.15 Msza św. koncelebrowana:
1. Za ++ Annę i Emanuela Fiołka, synów Józefa, Emila i Pawła, synowe Marię i Helenę.
2. wolna intencja……….
17.15 N a b o ż e ń s t w o D r o g i k r z y ż o w e j .
18.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Za + Gabrielę Staniek w 1 rocznicę śmierci.
2. Za + Zofię Krajczok, dwóch mężów Eryka i Augustyna oraz ++ rodziców.
SOBOTA
17.03 2018 r.
6.30 Godzinki o M.B. Nieustającej Pomocy.
7.00 Msza św. Za + Jerzego Kozik w kolejną rocznicę śmierci.
7.30 Wystawianie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa którą prowadzą
Róże różańcowe nr 31-35 oraz Nabożeństwo ku czci M. Bożej Nieustającej Pomocy.
8.15 Msza św. koncelebrowana: 1. Za ++ Leona i Krystynę Maksik, brata Jana ++ rodziców.
2. wolna intencja………
10.00 N a b o ż e ń s t w o D r o g i K r z y ż o w e j d l a d z i e c i .
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do sakramentu pokuty.
17.00 Msza św. koncelebrowana: 1. Miesięczna za zmarłych zalecanych.
2. Za + Łucję Bugla w kolejną rocznicę śmierci.
NIEDZIELA – V WIELKIEGO POSTU
18.03. 2018 r.
7.00 Godzinki o NMP
7.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Bernadety Wycisk z okazji 70 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny. Te Deum
9.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Aliny Spandel-Skupiń z okazji 40 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
10.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Bartosza Sołtysińskiego z okazji 18 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o światło Ducha Świętego, opiekę
Anioła Stróża i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
12.00 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pana Pawła Lippa z okazji 30 rocznicy urodzin
jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
15.30 Adoracja Krzyża w wykonaniu chórzystów i Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
16.30 Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji Pani Danieli Postawka z okazji 25 rocznicy
urodzin jako podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny – dar od rodziców.
18.00 Msza św. Za ++ Józefa i Anielę Korzuch.

